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напрямів аграрного виробництва, що неможливо без оптимізації формування 

та ефективного використання фінансових потоків аграрної сфери [4]. 

Надзвичайно важливого значення в інноваційній діяльності 

сільськогосподарських підприємств набуває фінансова забезпеченість 

кредитними ресурсами. Оскільки від своєчасності та стабільності доступного 

фінансування, визначальною мірою залежить інноваційний розвиток, 

прибутковість і конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств.  
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МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ТА КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних нестабільних економічних умовах розвитку ринкових відносин 

фінансова стійкість підприємства набуває першочергового значення. У зв’язку 

з цим підвищується роль проведення фінансового аналізу, здійснення якого 

дозволяє виявити слабкі місця в роботі підприємства і своєчасно зреагувати на 

зміни у зовнішньому середовищі, шляхом прийняття коригувальних заходів, 

необхідних для виживання на ринку в умовах конкурентної боротьби. 
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Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про 

господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання 

фінансової звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», а також Національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку НП(С)БО 1.  

Відповідно до статті 1 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» користувачами фінансової звітності є фізичні або 

юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для 

прийняття рішень [1].  

Звітність являє собою систему показників у формі таблиці, які 

відображають обсяг і результати діяльності підприємства. Її складання завер- 

шальний етап облікової роботи. Фінансова звітність визначена НП (С)БО 1 як 

бухгалтерська звітність і відображає фінансовий стан підприємства та 

результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є 

забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, 

які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час 

прийняття економічних рішень. Для прийняття економічних рішень 

користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, 

результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства [2]. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які 

не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних 

інформаційних потреб [3, с. 134]. 

Головні вимоги до звітності – це реальність, ясність, своєчасність, єдність 

методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими. 

Якісні характеристики фінансової звітності такі: інформація, яка надається у 

фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне 

тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та 

зацікавлені у сприйнятті цієї інформації [4] 

Фінансовий аналіз являє собою особливі методи оцінки і прогнозування 

фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. 

Метою проведення фінансового аналізу на підприємстві є виявлення 

тенденцій зміни фінансового становища підприємства в минулому, оцінка 

поточного стану справ, обгрунтування можливого розвитку в майбутньому, а 

так само визначення ступеня операційних і фінансових ризиків підприємства. 

Проведення фінансового аналізу на підприємстві може бути виконано 

різними методами, які включають в себе цілі та завдання, а так само наділені 

індивідуальними характеристиками. 

Надмірне прагнення до деталізації фінансового аналізу зумовило 

розробку, розрахунок і поверхове використання надлишкової кількості 

фінансових коефіцієнтів, тим більше, що більшість з них знаходяться у 

функціональній залежності [5]. 

Враховуючи вище сказане, на нашу думку, доцільніше проводити 

комплексний фінансовий аналіз із залученням всіх цих методів за спеціальним 

алгоритмом, який представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм проведення комплексного фінансового аналізу 

Примітка: власна розробка автора 

 

Суть даного методу полягає в проведенні фінансового аналізу поетапно. 

На кожному етапі менеджер досліджує фінансову звітність підприємства. 

Якщо результати даного аналізу є допустимими, то менеджер переходить до 

наступного виду аналізу. Якщо ж результати, є незадовільними, або 

припускається, що мало місце перекручування інформації, менеджер 

повертається на етап нижче та шукає можливі помилки, або прогалини у 

фінансовій інформації. 

На думку С. П. Чорнуцького контроль власника складається з внутрішньо- 

системного та внутрішньогосподарського контролю. 

Згідно з цим, внутрішньосистемний контроль являє собою контроль за 

виконанням певних планових завдань із виробничої і фінансово-господарської 

діяльності. В свою чергу, внутрішньогосподарський контроль являє собою 

перевірку всіх операцій у структурних підрозділах з метою недопущення 

перевитрат матеріальних та фінансових ресурсів, виконання виробничих 

планів раціонального використання робочої сили, впровадження нових 

методів і прогресивних технологій в бригадах, дільницях і т. д. 

У здійсненні внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

провідне місце займають працівники бухгалтерії, зокрема головні бухгалтери. 

Функції контролю головний бухгалтер здійснює особисто і через апарат 

бухгалтерії. На великих підприємствах є спеціалісти, на яких покладені 

обов’язки контролерів (економісти-ревізори) [6]. 

Отже, фінансовий аналіз грає велику роль в житті підприємства. 

Спираючись на результат фінансового аналізу, керівник розробляє план 

фінансового оздоровлення підприємства. На основі даних, отриманих в 

результаті фінансового аналізу, менеджерами вибирається господарська 

політика, стратегія розвитку, мета і завдання організації.  
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ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Інвестиційна діяльність банківських установ характеризується 

позитивними результатами як для економіки країни, так і для банків зокрема. 

На макрорівні кредитно-інвестиційні операції банків забезпечують 

стимулювання розвитку аграрного сектору економіки для оновлення своєї 

матеріально– технічної бази, впровадження інноваційних технологій, що 

потребує довгострокових фінансових ресурсів.  

Але незадовільний фінансовий стан багатьох аграрних підприємств, 

відсутність ліквідної застави за кредитом, відсутність позитивної кредитної 

історії ускладнюють, а в окремих випадках – унеможливлюють отримання 

банківських кредитів, особливо на довготривалий строк. Тому у статті 

розглядається сучасний стан забезпечення підприємств аграрної сфери 

банківськими інвестиційними кредитами, визначено основні проблеми, які 

перешкоджають ефективному процесу інвестиційного кредитування 

сільськогосподарських підприємств.  

Без інновацій неможливо підвищити конкурентоспроможність української 

сільськогосподарської продукції, без інвестицій – здійснити ринкові 

перетворення та втілити їх у життя. Сучасний стан економіки зумовлює 

численні виклики, відповідати на які потрібно сільськогосподарським 


